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Dialoogcommissie Experten thematische kwaliteitsbewaking

Sterke punten

• Twee kwaliteitsvolle opleidingen op beide campussen (Leuven en  
 Diepenbeek) waarvan de individuele sterktes meegenomen zullen  
 worden bij het uittekenen van  een nieuw gemeenschappelijke  
 curriculum. 
• Intensieve, individuele begeleiding. 
• Nabijheid en laagdrempelig contact tussen lectoren en studenten. 

Aandachtspunten

• Versterken van autonomie bij studenten en het resonantieoverleg  
 met studenten uitbreiden. 
• Verder expliciteren van beroepsbeeld en finaliteit afstudeerrichtin- 
 gen.
• Curriculum: 
 -    sterker inzetten op projectonderwijs; 
 -    herdenken concept van bachelorproef. 
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Thema: Vervlechting van Onderzoek met 
Dienstverlening en Onderwijs (VODO) 

De studenten worden duidelijk opgeleid met betrekking tot 
onderzoeks- en informatiecompetenties. Om de vervlechting van 
onderwijs-onderzoek-dienstverlening nog sterker te verankeren is 
dit dan ook een van de beleidsprioriteiten van het beleidsplan van 
de opleiding.

FICHE KWALITEITSZORG
Laatste update: september 2017

“De experten prezen de opleiding onder meer 
voor de wijze waarop de studenten worden 
opgeleid met betrekking tot onderzoeks- en 

informatiecompetenties.”

“De commissie wil benadrukken dat 

de opleiding als een sterke opleiding 

kan gekenmerkt worden.”

Conclusies na grondige analyse door externe experten:

2015 2016 2017 2018 2019

Najaar 2015:
Interne analyse voor beleidsplan

Voorjaar 2016:
Dialoogcommissie en 
thematische kwaliteits-
bewaking VODO

Najaar 2016:
Finalisering beleidsplan

Najaar 2017:
Start thematische kwaliteits-
bewaking internationalisering

Voorjaar 2018:
Managementgesprek –
Opvolging beleidsprioriteiten



Beleidsprioriteiten

Om de kwaliteit van de opleiding blijvend te bewaken zet de 
opleiding in haar beleidsplan in op volgende beleidsprioriteiten die 
grotendeels gerealiseerd zullen worden bij het uittekenen van een 
nieuw gemeenschappelijk curriculum voor Leuven en Diepenbeek.
• Aantrekkelijk onderwijsaanbod uitwerken. 
 -    Keuze en profilering van varianten.  
 -    Anticiperen op evoluties binnen onderwijs en binnen werk-
      veld en dit in overleg met het werkveld. 
 -    Programma aantrekkelijker maken o.a. via een internatio-
      nale projectweek, blended/hybride learning,….
• Motiverende leeromgeving. 
 -    Zorg voor studenten en werken aan een hoger studiesucces:  
      studeerbaarheid vergroten, slanker toetsbeleid en werken  
      aan de sociale en academische integratie.  
 -    Modernisering van het programma: activerende en geïnte-   
      greerde werkvormen die de autonomie van de student 
      versterken.
 -    Bachelorproef concept verder ontwikkelen (geïntegreerde  
       eindproef MLT, optimalisatie bachelorproef FBT). 
 -    Inzetten op een betere oriëntering aan de start en een  
      snellere heroriëntering
• Verbindend onderwijs, onderzoek en dienstverlening: verder  
 vormgeven en verstevigen van VODO binnen de opleiding o.a.  
 via projectwerken. 
• Uitdagende en effectieve werkomgeving: inzetten op verlagen 
 van werkdruk voor lectoren, werken aan de participatie van  
 studenten, uittekenen van professionaliseringsbeleid. 

Belangrijkste vernieuwingen

Op basis van de kritische zelfreflectie en de feedback van de dia-
loogcommissie en de expertengroep heeft de opleiding verschillen-
de vernieuwingen doorgevoerd. Dit is een continu proces. 

• Invoering van het verkort traject MLT.
• Internationale projectweek. 
• Geïntegreerde eindproef MLT. 
• Uitwerken van een nieuw gemeenschappelijk curriculum over  
 campussen heen met aandacht voor  zowel inhoudelijke , orga-
 nisatorische als onderwijskundige aspecten.  

Net zoals alle opleidingen van UCLL maakt de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie een jaarlijkse stand van zaken op en zal er twee-
jaarlijks een managementgesprek plaatsvinden. Het eerste managementgesprek voor de opleiding vindt plaats in 2017-2018.

Informatie   

Meer achtergrondinformatie over kwaliteitszorg in UCLL: 
https://www.ucll.be/rapport

Een analyse die leidt tot een beleidsplan

Een beleidsplan met continue opvolging


